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Vzpomínka na zemřelé je 
dobrou příležitostí k tomu, 
abychom poslali trochu 
lásky, vděčnosti či odpuštění 
na druhý břeh. 

 

Redakce farního časopisu stanovuje uzávěrku dalšího čísla na 20.11.2022 

Své příspěvky posílejte prosím včas. Děkujeme za pochopení  
 

 

V tomto období vstupujeme s celou církví do zajímavých svátků. Jsou to 

svátky nebo slavnosti všech svatých a hned vzápětí památka všech věrných 

zemřelých. Lidé hojně navštěvují hřbitovy a kladou tam na hroby svých blízkých 

věnce a svíčky. Připomínají si jejich život 

a někdy jsou smutní, protože 

ta vzpomínka je pořád živá a taky trochu 

bolavá. Někteří lidé v tomto čase 

plískanic, mlh a brzkého stmívání 

podléhají různým depresím a nemají tento 

čas rádi. Každý se tím musíme nějak 

prokousat. Musíme přijímat z boží ruky 

jak to příjemné a prosvětlené, tak i to 

těžké a temné. Jako spravedlivý Job.  

V těchto mrholících dnech 

a týdnech můžeme zase nahlížet na to, co 

s námi dělá příroda jako na malé 

podobenství. Něco končí, aby něco jiného 

mohlo pokračovat. Příroda se ukládá ke 

spánku jako člověk na sklonku života. Ale 

všichni očekávají, že zase přijde jaro, tak 

jako očekáváme, že se zase s těmi, 

kdo nás předběhli na věčnost, 

setkáme.  

Ať už tuto dobu snášíme 

lehko nebo těžko, přijměte 

od svatého Ignáce z Loyoly toto 

malé zamyšlení:  

„za tmy nemůže nikdo 
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bezpečně jít, zvláště jsou-li na cestě srázná místa, kterým se nelze vyhnout nebo 

jen nesnadno. Musíš tedy počkat, až se rozední, abys viděl, dříve než uděláš 

krok, je-li půda pevná nebo nejistá.  

V době neútěchy jsme ponecháni sami sobě, proto si na nás nepřátelé naší 

duše více troufají. V této situaci se musíme dát na ústup, dokud nám boží milost 

jako náš spojenec nepřispěje na pomoc, neosvítí náš rozum a neroznítí naši vůli.  

Neútěcha neporadí nic rozvážného. Rozrušený člověk totiž není schopen 

plnit své povinnosti, slepě se žene tam, kam ho strhuje okamžité rozrušení, a ne 

tam, kam mu radí rozum.  

Jako se za bouře na moři lodě zastavují, spouštějí kotvy, svinují plachty, až 

se zase ukáže jasné nebe, tak se nemá v době neútěchy dělat žádné vážné 

rozhodnutí, pokud se duch, zmítaný daleko nebezpečnějšími bouřemi než jsou ty 

na moři, zcela neuklidní.“  

A tak přeji, drazí přátelé, nám všem, abychom do tohoto času vstoupili 

jako Ignác a v Bohu nacházeli pokoj a klid pro duši.   

Padre Pedro 
 

 Ftip  

,,Pepo, co děláš?“ ,,Ale jako obvykle, nic.“ ,,Tak to Ti rád pomůžu.“ 
 

 

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 
 

Odpustky spojené s návštěvou hřbitova získáváme v dušičkovém týdnu 

od 1.11. do 8.11. Podmínkami jsou: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, 

modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté 

přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

 Letos, stejně jako v předchozích 

letech (a až do roku 2026) je možné 

získat také v týdnu před dušičkami od 25. 

10. do 31. 10. pokud nám závažné 

důvody znemožní návštěvu hřbitova 

v běžném týdnu modliteb za zemřelé 
 

DUŠIČKOVÉ ZPOVÍDÁNÍ A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 

 

 Dušičková zpověď Pobožnost na hřbitově 

Dolní Újezd Pondělí 31.10. od 17 hodin Středa 2.11. po mši 

Jezernice Pátek 28.10. od 16:30 Pátek 4.11. po mši 

Loučka Středa 26.10. od 16 hodin Středa 2.11. v 16:00, pak mše 

Podhoří Čtvrtek 27.10. od 17:30 Úterý 1.11. po mši 
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 
 

 

  

Datum Den Dolní Újezd Jezernice Loučka Podhoří Bohoslužby 

30.10. Ne 9:30  17:30 11:00 
31. neděle v mezidobí 

(Adorace Jezernice) 

31.10. Po 17:30    Vigilie slavnosti 
1.11. Út  17:00  18:00 Slavnost všech svatých 

2.11. St 17:30  16:30  Vzpomínka na zemřelé 

3.11. Čt    18:00 31. týden v mezidobí 

4.11. Pá  17:00   Sv. Karel Boromejský 

5.11. So  8:00  18:00  

6.11. Ne 17:30 8:00 9:30  
32. neděle v mezidobí 
(Adorace Dolní Újezd) 

7.11. Po 17:30    32. týden v mezidobí 
9.11. St   16:30  Posvěc. lateránské baziliky 

10.11. Čt    18:00 Sv. Lev Veliký 
11.11. Pá  17:00   Sv. Martin 

12.11. So 8:00   18:00 Sv. Josafat 

13.11. Ne 17:30 8:00 9:30  
33. neděle v mezidobí 
(Adorace  Jezernice) 

14.11. Po 17:30    29. týden v mezidobí 
15.11. Út    18:00  
16.11. St   16:30   

17.-19.11. otec Petr v Praze – mše přesunuty nebo zrušeny 
19.11. So xxx   18:00  

20.11. Ne 17:30 8:00 9:30  
Ježíš Kristus Král 

(Adorace Loučka) 

21.11. Po 17:30    Zasvěc. PM v Jeruzalémě 

22.11. Út  17:00   Sv. Cecílie 

23.11. St   16:30  33. týden v mezidobí 
24.11. Čt    18:00 Sv. Ondřej a druhové 

25.11. Pá  17:00    
26.11. So 8:00   18:00  

27.11. Ne 17:30 8:00 9:30  
1. neděle v adventní 
(Adorace Podhoří) 
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Sbírky říjen:  
 

 16.10. 

Opravy 

23.10. 

Misie 

Dolní Újezd 5.432,- 2.510,- 

Jezernice 2.600,- 1.700,- 

Loučka 8.300,-  

Podhoří 2.600,- 2.100,- 

 

Sbírky listopad: 

  6.11. –  na Charitu 

13.11. – na sdělovací prostředky 

20.11. – na opravy 

 BLAHOPŘÁNÍ 
 

 V Jezernici oslaví půlkulatiny paní Jančová, přejeme jí ochranu Panny 

Marie a spoustu Božího požehnání. 

Loučská farnost zpětně přeje říjnovým oslavenkyním. Požehnaných 85 

oslavily paní Drahomíra Konečná a paní Drahomíra Pavlištíková a krásných 70 

paní Zdeňka Skřičková a v listopadu přeje k 60. narozeninám 

paní Janě Velešíkové. Všem oslavenkyním vyprošuje 

hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a pevné 

zdraví.  

V Podhoří povinšujeme listopadové oslavenkyni 

Adolfině Richtrové k jejím čtyřnásobným dvacetinám. Wir 

wünschen ihr Gesundheit, Glück und Gottessegen. 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITY PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Měsíc listopad 

Úmysl papeže: Modleme se, aby děti, které trpí, 

především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly 

přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost 

rodinného prostředí. 
 

Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů 

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své 

zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.  

Naléhavý úmysl naší diecéze: 

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého 

arcibiskupa a prosíme, veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou 

za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým 

obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je 

k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 
 

SBÍRKY 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 
 

 (DoÚ – Dolní Újezd, Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 
 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

1.-8.11. všude Celé dny Dušičkový týden 

4.11. Jez 18:00 Ministrantská schůzka 

5.11. Jez 8:00 1. sobota v měsíci 

6.11. Lou 9:30 Hodová mše svatá 

6.11. Uhřínov 15:00 Pobožnost u kapličky 

13.11. Jez 8:00 Hodová mše svatá 

13.11. DoÚ 17:30 Dětská mše svatá 

14.-20.11. všude  Týden modliteb za mládež 

15.11. Pod 19:00 Porada mladých 

16.11. Jez 18:00 Schůze na společenský večer 

18.11. Jez 18:00  Ministrantská schůzka 

18.-19.11. Olomouc  Arcidiecézní setkání mládeže 

19.11. Hranice 15:30 Setkání varhaníků 

19./20.11. V kostele Po mši 
Ježíše Krista Krále -  adorace za obnovu 

zasvěcení lidstva Nejsv. Srdci Ježíšovu 

20.11. Jez 8:00 Dětská mše 

20.11. Jez 18:00 Redakce farního časopisu 

22.11. Jez 17:30 Kafeteze – společenství seňorů 

23.11. Jez 18:00 
Červená středa – po zahájení bude 

následovat adorace 

26.11. Pod Po mši Adorace za počatý život 

26./27.11. V kostele Při mši Žehnání adventních věnců 
 

 

ČERVENÁ STŘEDA 
 

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, 

kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské 

přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené 

světlo symbolizující krev trpících pro víru.  Zapojte se také, 

stačí udělat opravdu málo. Zapal si svíčku a vzpomeň si na 

pronásledované v modlitbě. 
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SETKÁNÍ VARHANÍKŮ V HRANICÍCH 
 

První přátelské setkání varhaníků hranického děkanátu 

proběhne v sobotu 19.11.2022 v Hranicích. 

Program: 15:30 přednáška a diskuze (fara Hranice), 

17:30 mše svatá (farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele), 18:30 

neformální posezení. Na mši svatou v 17:30 jsou zváni všichni 

věřící.         Farnost Hranice 
 

SPOLČÁTKA V DRAHOTUŠÍCH 
 

Rádi bychom pozvali děti předškoláky a školáky 1. stupně na "Spolčátko" 

do Drahotuš, které bývá každý pátek od 16h na drahotušské faře, kde je 

připraven program - společná modlitba, nácvik dětských písní ke mši, hry nebo 

tvoření.   V 17h se pak přesouváme do kostela, kde je mše sv. s promluvou 

pro děti. Přijďte mezi nás...                Tomáš Voldán 
 

POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ V RADÍKOVĚ 
 

V sobotu 8.10. se 

v Radíkově sešli táboroví 

šmoulíci a jejich kamarádi. 

Když jsme se rozhýbali 

a probrali, vyrazili jsme 

na hřiště, kde jsme 

pomáhali vílám a elfům 

ubránit jejich kouzelné 

krystaly před temnými stíny 

(no vyšlo to jen tak tak ). 

Celou dobu nás kromě stínů 

pronásledovala i mlha 

a vítr, kteří se snažili 

zastrašit nás chladem a zmrznutím. Po dvou hodinách jsme se vzdali a šli se 

zahřát zpět do kulturáku. Tam nás probral teplý čaj a následně i soutěže, 

ve kterých se vedl nelítostný souboj. Vše tak musel ukončit pokyn k obědu, kdy 

jsme si pochutnali na výborných špagetách. Polednímu klidu vévodily stolní hry, 

malování, odpočinek a živé hovory. Nakonec nás vytáhlo ven sluníčko, které 

vykouklo a odhalilo trasu s šipkami, na které nás čekaly záludné otázky. 

Po návratu poslední dvojice jsme zahráli aktivity, šli si opéct špekáčky, oprášili 

jsme táborové zpěvníky a celý den zakončili skvělým vzpomínkovým videem.  

Anička O.  
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RŮŽENCOVÝ MĚSÍC ŘÍJEN  
 

Růžencový měsíc říjen jsme 

v naší farnosti Dolní Újezd přivítali 

instalací výstavy růženců v kostele. 

Vystaveno je na šedesát nejrůznějších 

růženců od zhruba šesti lidí. 

Vystaveny jsou klasické růžence, ale 

také růžence Međugorské, svatého 

Antoníčka, Panny Marie Bolestné, 

Božího milosrdenství a jiné (např. Svatohostýnský).  

Dále jsme se v pondělí 3. října po večerní mši svaté sešli na faře k meditaci 

o růženci. Pan farář nás seznámil s historií vývoje vztahů k modlitbě růžence 

od nejstarších dob až po současnost. Přečetli jsme si také vyznání francouzského 

kněze a spisovatele Guy Gilberta k modlitbě růžence a vyznání k modlitbě 

růžence, které jsme pro tuto výstavu obdrželi od profesora Msg. Tomáše Halíka.  

Pokud někdo vyslovil domněnku, že dnešní společnost se vzdaluje 

od modlitby růžence, pak v naší farnosti to určitě neplatí, spíše naopak.  

        Nikola Štěpán 
 

NÁVŠTĚVA OTCE PAVLA V JALUBÍ 
 

Dne 8.10.2022 jsme se vydali navštívit P. Pavla Bilinského do jeho nového 

působiště v Jalubí. V sobotu po ranní mši 

svaté jsme nasedli do aut a vydali 

jsme se na cestu. Kdo měl 

zájem se zúčastnit a neměl 

auto, toho přibrali majitelé 

automobilů, kteří měli 

volné místo a tak jsme 

se mohli vydat na cestu.  

P. Bilinský nás 

přivítal na faře 

bábovkou, moučníkem, kávou a čajem. Podrobně nám vyprávěl o svých 

farnostech a farnících, kostelích i kaplích. Ukázal nám kostel v Jalubí a novou 

krásnou kapli v Traplicích. Po společném obědě ve Starém Městě jsme se již 

sami vydali na Velehrad. Na Velehradě jsme si prohlédli chrám, společně jsme 

se pomodlili desátek růžence a vydali se na zpáteční cestu. Byl to krásný den…  

Když jsme děkovali P.Pavlu Bilinskému za milé přijetí a hezké zážitky, 

vyjádřil naději, že naše návštěva není poslední. V to doufáme také…  

Nikola Štěpán   
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DOPIS národního ředitele Papežských misijních děl  

k MISIJNÍ NEDĚLI 2022 
 

Milí přátelé misií, 

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní 

neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí 

dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, 

ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli 

několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de 

Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 

200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra 

apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“. 
Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté 

lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila 

Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve 

francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na 

Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící 

mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu 

vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého 

společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež 

podporuje misijní aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně 

děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice 

jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na 

Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. 
V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a 

opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní 

podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem 

potřebným. 

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, 

má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti 

křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin 

udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve 

skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, 

misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země. 
 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní 

sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná 
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR 


